Uchwała Nr
Rady Gminy Malanów
z dnia

w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu
na terenie Gminy Malanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada
Gminy Malanów uchwala, co następuje:

§1
1. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu
w Gminie Malanów.
2. Gmina Malanów tworząc warunki sprzyjające rozwojowi sportu realizować będzie
cel publiczny, przez który rozumie się:
1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
3) osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
4) promocję sportu i aktywnego stylu życia;
5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej
liczbie mieszkańców Gminy Malanów.
§2
Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1 następuje w formie dotacji celowej, zwanej dalej
"dotacją", przekazywanej z budżetu Gminy Malanów klubom sportowym działającym
na obszarze Gminy Malanów, uczestniczącym we współzawodnictwie sportowym
organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski Związek
Sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, nie działającym w celu osiągnięcia
zysku, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§3
Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego, w tym:
a) transport
b) wynajem obiektów;
c) opiekę medyczną, badania lekarskie;
d) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
e) udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne,
licencje, zezwolenia);
f) opłaty startowe;
g) wynagrodzenia trenerskie i instruktorskie wraz z pochodnymi dla szkoleniowców
prowadzących zajęcia sportowe;

h) ubezpieczenia OC podmiotu oraz NW zawodników i trenerów;
2) zakup sprzętu sportowego przeznaczonego do przeprowadzenia szkolenia, odzieży
i obuwia sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych
zawodach, w tym:
a) opłaty za sędziowanie zawodów;
b) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego;
5) sfinansowanie stypendiów sportowych przyznawanych przez klub na podstawie
regulaminu zaakceptowanego przez Gminę Malanów, pod warunkiem, że drużyna
osiągnie wynik sportowy na poziomie miejsca 1-3 w rozgrywkach w swojej lidze,
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu
sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej
do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
§4
1. Dotacja może być przyznana w wysokości do 95% planowanych kosztów realizacji
zadania.
2. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązuje się do informowania w wydawanych,
w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, poprzez media, odzież
sportową jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego
realizacji tablicę, baner, bilboard i przez ustną informację kierowaną do odbiorców,
o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Malanów.
§5
1. Dotacja na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu może być przyznana w trybie
otwartego konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na następujących zasadach:
1) Ogłoszenie o naborze ofert zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy.
2) Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
3) Do oferty należy dołączyć:
a) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski
związek sportowy;
b) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo
ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosku;
c) aktualny statut;
d) dokument potwierdzający posiadanie przez trenerów i instruktorów licencje
uprawniające do prowadzenia zajęć w danej dyscyplinie sportu.
4) Przy ocenie ofert bierze się pod uwagę:
a) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportów zespołowych
na terenie Gminy Malanów;
b) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
c) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,
d) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,
e) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskimi
międzynarodowym wnioskodawcy.
5) Oferty zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane przy przyznawaniu dotacji.

2. Oceny złożonych ofert dokona komisja powołana w drodze zarządzenia przez Wójta
Gminy, w którym określony będzie również regulamin pracy komisji.
3. Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości
podejmuje Wójt Gminy w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej przez klub sportowy.
W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu przedsięwzięcia.
5. Wyniki konkursu ofert zostają ogłoszone na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy.
6. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§6
1. Przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy
Gminą Malanów a podmiotem, któremu przyznano dotację.
2. Środki przewidziane w umowie są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu,
w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
§7
W trakcie realizacji zadania Wójt lub osoba przez niego upoważniona może dokonywać
kontroli prawidłowości realizowanego zadania z zawartą umową. Kontrola odbywać się może
w miejscu realizacji zadania, w siedzibie podmiotu, któremu przyznano dotację
lub w Urzędzie Gminy w Malanowie po dostarczeniu przez podmiot realizujący zadanie
niezbędnej dokumentacji.
§8
Podmiot, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania
w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania.
§9
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malanów.
§ 10
Traci moc Uchwała Nr XLIV/307/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Malanów.
§11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do
Uchwały Nr
Rady Gminy Malanów
z dnia
w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na
terenie Gminy Malanów

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne
jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb wspierania rozwoju sportu, wskazując
w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.
Niniejsza uchwała przyczyni się do rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów,
zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego
przez kluby sportowe. Tym samym wpłynie pozytywnie między innymi na rozwój i zdrowie
zarówno dzieci i młodzież jak i osób dorosłych.
W okresie od XXXXXXXXXXXX do XXXXXXXXXXXXX projekt niniejszej uchwały
został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym okresie nie wpłynęły do niego
żadne uwagi.
Realizując zobowiązania ustawowe oraz biorąc pod uwagę znaczenie rozwoju sportu
podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

